
Clevelandská dohoda                                                                             22. október 1915 

 

 

 

„ČESKÉ NÁRODNÍ SDRUŽENÍ“ v Americe a „SLOVENSKÁ LÍGA“ v Amerike, uzavreli – cieľom 

umožnenia spoločného účinkovania a jednotného postupu za dosiahnutie politickej voľnosti 

a samostatnosti národa Českého a Slovenského – dohodu, na základe zásad nasledujúceho 

„Programu“ a jemu zodpovedajúcej „Organisácie“: 

 

 

PROGRAM: 

 

 

1. Samostatnosť Zemí Českých a Slovenska. 

 

2. Spojenie Českého a Slovenského národa vo federatívnom svazku štátov, s úplnou národnou 

autonomiou Slovenska, vlastným snemom. Vlastnou štátnou správou, úplnou kultúrnou 

slobodou, tedy i s plným používaním jazyka slovenského, s vlastnou správou finančnou 

a politickou, so štátnym jazykom slovenským.  

 

3. Volebné právo: všeobecné, tajné, priame.  

 

4. Forma vlády: personálna únia s demokratickým sriadením štátu, podobne ako v Anglii.  

 

5. Tieto body tvoria základ predbežnej obapolnej dohody a môžu byť doplnené, poťažne 

rozšírené, len na základe dorozumenia sa oboch stránok. České Národní Sdružení podržuje si 

právo prípadnej zmeny a to samé právo, má aj Slovenská liga. 

 

 

ORGANISÁCIA: 

 

 

1. „České Národní Sdružení“ v Americe a „Slovenská Líga“ v kruhu svojho pôsobenia zbierajú 

najväčší možný fond pre túto spoločnú akciu. - Obe organizácie – Slovenská i Česká spravujú 

si svoj fond samostatne. - Slovenská líga uzná jedine „České Národní Sdružení“ za oficiálneho 

reprezentanta Čechov Amerických, práve tak uznáva České Národní Sdružení výlučne len 

„Slovenské Líigu“ za ústredie slovenské.  

 

2. Obe organizácie uznajú za kompetentné len tie osoby a organizácie, ktoré budú uznané 

a poverené shodne Ústředím Českého Národního Sdružení a Slovenskou Lígou. Preto bude sa 

jednať v spoločných veciach Česko-Slovenských - s Čechmi v Amerike i v Európe, len 

prostredníctvom „Českého Národního Sdruženia“ - a práve tak so Slovákmi, len 

prostredníctvom „Slovenskej Lígy“. - Obe organisácie budú vystupovať spoločne u vlád 

a v jednaniu s ostatnými organisáciami, alebo zástupcami Slovanskými tu i v Európe.  



3. Utvorí sa spoločný výbor česko-slovenský – vymenovaný Českým Národním Sdružením 

a Slovenskou Lígou - ktorý vstúpi do vyjednávania s Juhoslovanmi. - 

 

4. Ohľadne spoločného výkonného výboru a ďalšieho organisačného sriadenia, dohodnú sa 

„Ústředna Českého Národního Sdruženia“ a „Ústredná Správa Slevenskej Lígy“ – ku čomu 

dáva im konferencia poverenie.  

 

 

5. Pred verejnosťou a pri spoločných prejavoch vystupuje „Ústředna Českého Národního 

Sdružení“ a ústredná správa „Slovenskej Lígy“ pod menom: „Exekutíva Čechov a Slovákov 

v Amerike“. -  

 

6. Vo všetkých osadách, v ktorých sú slovenské a české spolky - usporiadajú sa spoločné 

manifestácie. - 

 

7. Tlačový výbor „Ústředny Českého Národního Sdružení“ bude rozšírený o p. Štefana 

Osuského, ako zástupcu Slovákov a postará sa o častejšie informácie americkej tlače 

v otázkach českých a slovenských. - 

 

 

8. Táto dohoda o spoločnom postupe, stane sa platnou a záväznou, akonáhle jej český 

a slovenský orriginál podpísaný bude predsedom a tajomníkom „Slovenskej Lígy“ 

a predsedom a tajomníkom „Ústředny Českého Národního Sdružení“ 

 

 

 

Za „České Národní Sdružení“                                                                                               Za „Slovenskú Lígu“ 

                 (Ústřednu)                                                                                                                      (Ústrednu) 

Dr. Ludovít Fisher  v.r. predseda                                                                                            Albert Mamatey  

                 předseda                                                                                                                          predseda 

Josef Tvrzický Kramer v.r.                                                                                                            Ivan Daxner 

                 tajomník                                                                                                                            tajomník 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učíme sa pre život, 1. 10. 2009 Kód ITMS projektu 26110130243 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spolčnosť, projekt 

je spolufinancovaný zo zdrojov ES – „Investícia do Vašej budúcnosti“ 


